Referat af jægerrådets møde i Ringkøbing-Skjern den 25 APR 2018.
Dagsorden til rådsmødet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Udlejning af kommunal jagt.
Repræsentantskabsmøde 2018.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund? Dette punkt vil formentlig fylde det meste af
mødet, mere herom senere her i aften.
Sidste nyt angående regulering af skarv.
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Alle hjortevildtformænd er på valg i år og så må vi lige se tiden an hvordan vi
håndterer det.
Indskudskapital til mårhundeprojektet kunne måske være 500,00 kr. pr forening, som
der er kommet forslag om.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Intet nyt.

Ad.4

Skjern Jagtforening har fået jagten tilbudt i Skjern Birk.
Hoven Jagtforening har skiftet alle deres kastemaskiner ud her i foråret.
Vi har stadig nogle kort til salg til jagten i Skjern Enge så hvis nogen kender nogen så
kontakt Peter Nissen snarrest.

Ad.5

Sekretæren mangler stadig nogle jagtdatoer for 2018/2019 fra de foreninger der lejer
kommunal jagt.
Man skal huske at som udgangspunkt er vore gæstepladser hos hinanden gratis, og er
der så noget mad og drikke involveret er det jo klart at det skal der afregnes for, og det
løser i selv derude.

Ad.6

Materialet er tilgået samtlige deltagere.

Ad.7

Der er siden sidste møde nedlagt en ulv i Ulfborg området og der er oprettet en ny
forening der går ind for et ulvefrit Danmark, nu må vi se hvad der sker med jægeren.

Ad.8
Indlægsholdere var Lars Trier, Mads B. Mikkelsen, Brian Kølhede, Knud Rahbæk samt Claus
Knudsen.
Formanden bød velkommen og gav et kort oplæg til dette mårhundemøde.
Lars Trier lagde ud med at fortælle lidt om mårhunden som der blev nedlagt ca. 200000 styk af i
Findland sidste år og dette senarie ønsker vi ikke i Danmark, så derfor dette møde hvor vi ville
undersøge hvad muligheder vi har her lokalt.
Lars var også inde over brugen af judasdyr i forbindelse med mårhundearbejdet.
Lars viste også modeller af flere forskellige former for fælder.
Lars kom med mange gode forslag omkring regulering af mårhunde, kunstgrave, fælder, grupper og
måske også noget præmiering.
I Tyskland skyder man i dag ca. 30.000 mårhunde om året.
Herefter kom Claus Knudsen på podiet og fortalte om den praktiske jagt som han har været med til i
de sidste 4 år, Claus arbejder mest med fælder samt gravhunde.
Herefter kom Brian på podiet og fortalte om hans arbejde med judasdyrene og hans specialtrænede
hunde, samt viste nogle rigtig gode film omkring mårhunde arbejdet, og han havde blandt andet
havde han to levende mårhund med til Højmark.
Mads B. Mikkelsen kom herefter på podiet og fortalte om hans arbejde og hans syn på
mårhundereguleringen og han giver udtryk for at han ser positivt på at være medvirkende til at
støtte både med kameraer og fælder, og det endte med at han ville skaffe 10 kameraer med SIM
kort, 10 fodertønder til mårhunde samt 10 fælder, NS udlån af fælder er kun til opsætning på
NS arealer, eller i umiddelbar nærhed deraf i sæedeleshed omkring fjorden og i engene, og det er
planen at Børge Nielsen skal korordinere udlånet af disse effekter.
NS udlåner også minkfælder, som er klapfælder(slå ihjel fælder) og skal derfor ikke tilses to gange
daglig, og det er ikke kun til NS arealer.
Herefter var Knud Rahbæk på podiet og fortalte om hans oplevelser med natjagt på mårhunde.
Hans Jørgen efterlyste herefter ideer til hvad vi skal gøre herfra fra forsamlingen:
Skal jægerne betale noget.
Hvad med det grønne råd.
Hvad med fuglefolket.
Hvordan skal dette koordineres.
Hvad med skydepræmier.
Kursus i mårhunderegulering.
Der blev sendt en liste rundt i salen hvor de interesserede kunne skrive sig på hvis de havde lyst til
at deltage i en eller anden form for regulering af disse mårhunde, og det blev vedtaget at Sigvald

skulle planlægge et fældefangstkursus snarrest.
Ad.9

Der er reguleret ca. 1480 skarver i Skjern Å systemet samt på fjorden her i 2017/2018.

Ad.10

Intet nyt ud over at vildtkonsulenten i syd er gået på barsel.

Ad.11

Borgmester Hans Østergaard, 1. viceborgmester Søren Elbæk, 2. viceborgmester
Kristian Andersen, samt én repræsentant fra hhv. Vestjysk Landboforening, Danmarks
Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Herning Kommune har en plads i udvalget.
Derudover er følgende borgerrepræsentanter nu udpeget: Lars Foged, Skjern, Jes
Nissen, Borris, Leif Theilgaard, Ringkøbing og Claus Tobler, Videbæk.
Loven om nationalparker, og den medfølgende bevilling på Finansloven, levner pt kun
politisk vilje og statsfinansiering til fem nationalparker i Danmark. De fem er allerede
oprettet (Nationalpark Thy, Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Skjoldungernes
Land, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Kongernes Nordsjælland). Derfor
kræver det, at forligspartierne bag loven udvider aftalen, hvis Nationalpark Skjern Å
skal blive en realitet.
Vi havde her fra jægerrådet indstillet Kim Bjerre fra Hoven som jægernes mand i dette
udvalg men han kom desværre ikke i betragtning.

Ad.12

Ingen ændringer.

Ad.13

Ingen ændringen.

Ad.14

Næste møde bliver den 18 JUN 2018 klokken 1900 i No på Hjortemosevej 20, 6950
Ringkøbing.(kør ind ved tørrecentralen kør ca. 1 kilometer drej til venstre og følg
skiltene)

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

